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Hele fijne feestdagen gewenst!
Voor alle lieve mensen die ons het afgelopen jaar hebben gevolgd, gesteund, mee
hebben gedacht of ons vertrouwen hebben gegeven dat onze gezamenlijke droom
werkelijkheid kan worden!
Voor alle lieve mensen die met ons op weg zijn gegaan op welke manier dan ook!
Voor alle lieve mensen die een deel van hun leven met ons willen en durven delen!
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!
Bestuur Mooi Leven Huis Tubbergen,
Frans, Marja, Cindy, Anne, Marleen en Jos.
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LEVEN HUIS!

EVEN VOORSTELLEN:

Fijn elkaar
echt te
kunnen zien

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen

EMIEL LOOHUIS

1

www.mooilevenhuistubbergen.nl

NR 8 - MOOI LEVEN HUIS TUBBERGEN

DECEMBER 2021

Elkaar ontmoeten!
De werkgroep Verbinden Binnen heeft met
alle beperkingen die de Coronaregels geven,
gezocht naar een mogelijkheid om elkaar
toch te kunnen ontmoeten. Op zaterdag 28
augustus was er een bijeenkomst geregeld
door Sandra, Ria en Monique bij de Kroezeboom in Fleringen. Alles was goed voorbereid, er was gezorgd voor lekkere , eigengebakken cake/ kruidkoek, koffie en thee en er
waren een mooi aantal aanmeldingen.
De locatie bleek al bezet, er was een bruiloft,
maar een alternatief was snel gevonden, een
parkeerplaats iets verderop was ook prima!
En ondanks een flinke regenbui werd het
toch een gezellige bijeenkomst, het was goed
om elkaar ook in levende lijve te ontmoeten.
En dat leverde ook verrassend ontdekkingen
op, dat die ander toch anders is dan het
beeld dat je hebt gekregen in de digitale bijeenkomsten. Elkaar in de ogen kunnen kijken, is toch wel heel belangrijk om elkaar ook
echt te zien….

Urenco bedankt!
We kregen een uitnodiging van Urenco Almelo om een cheque van 1000 euro in ontvangst te nemen. Urenco heeft een sponsoractie waarbij personeel goede doelen
mag voordragen. Dit gebeurt op het moment
dat het bedrijf weer een mijlpaal heeft bereikt
bij “2000 dagen zonder Lost Time Accident”.
Martijn Scholten is werkzaam bij Urenco en
zag deze actie voorbij komen. Als schoonzoon van Marja en Frans voelt hij zich ook
betrokken bij het Mooi Leven Huis en heeft
dan ook een goed gemotiveerde aanvraag
ingediend. Met resultaat, Mooi Leven Huis
Tubbergen komt in aanmerking voor een
cheque van 1000 euro.

Het was heel mooi om elkaar te ontmoeten
en voor herhaling vatbaar!

De uitreiking door Directeur Ad Louter was
op 20 Oktober bij Urenco. Jos Lammersen
en Marja Lansink hebben in een heel persoonlijk gesprek kunnen vertellen over het
Mooi Leven Huis en wat dit betekent voor de
gezinnen. De conclusie was dat het geld
goed besteed gaat worden en het ons van
harte gegund wordt. Mogelijk kunnen we in
de toekomst nog opnieuw weer aankloppen!

Like, deel en volg ons op:
Mooi Leven Huis Tubbergen

@MLHTubbergen
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Vragen werden genoteerd en verzameld, belangrijk om mee aan het werk te gaan, geeft
de Kopgroep ook inzicht in wat er leeft onder
de betrokken gezinnen.
Zoals beloofd in de Nieuwsbrief van Juli ’21
was er tijdens deze bijeenkomst ook gelegenheid om kennis te maken met Corintha
Wijnhorst. Corintha is in dienst van Philadelphia Zorg en gaat voor Mooi Leven Huis Tubbergen als kwartiermaker het Mooi Leven
Proces coördineren. Ze heeft zichzelf voorgesteld en ook haar enthousiasme gedeeld en
de wens uitgesproken dat we met elkaar de
verbinding aan kunnen gaan, elkaar aan de
hand kunnen meenemen.

Routekaart gepresenteerd

De volgende ouderbijeenkomst is donderdag
27 Januari 2022

Ouderbijeenkomst
Na alle digitale bijeenkomsten van het afgelopen jaar waren we blij met de mogelijkheid
om toch weer een ouderbijeenkomst te kunnen organiseren, waarbij we elkaar ook echt
konden ontmoeten.
Dinsdag 21 September 2021 mochten we bij
’t Oale Roadhoes in Tubbergen de ouders/
verwanten van 28 toekomstige bewoners
ontvangen. Wethouder Mw. Hilde BerningEverlo was uitgenodigd en aanwezig. Vanuit
de Denktank Zorg en Leven waren er 6 personen aanwezig en verder alle leden van
onze Kopgroep.

Kerstspektakel
Op 19 December’21 stond er in Koopcentrum
Tubbergen een Kerstspektakel gepland en dit
was voor een aantal dames de aanleiding om te
bedenken dat daar misschien wel een mogelijkheid lag om geld in te zamelen voor het Mooi
Leven Huis Tubbergen. Ze zijn persoonlijk betrokken als familielid van een van de toekomstige bewoners en willen graag ook meehelpen
om deze mooie droom voor hun neefje en zijn
ouders te realiseren. Een mooi idee en ook al
voor een groot deel voorbereid, toen Corona
roet in het eten gooide en dit Kerstspektakel dus
niet door kon gaan.

De avond stond in het teken van informatie
geven over de route die er gevolgd wordt om
met elkaar te komen tot een Mooi Leven
Huis in Tubbergen. Vanaf het begin van de
droom op zoek naar mensen die kunnen helpen deze droom waar te maken. En met elkaar op weg gaan, waarbij het dan wel fijn is
te weten welke weg je gaat en wanneer je
ongeveer bij het eindpunt zult zijn en wat je
onderweg mag verwachten. Dit proces hebben we met de Kopgroep vertaalt in een routekaart, die tijdens deze ouderbijeenkomst is
gepresenteerd en toegelicht.

Wat was er bedacht? We maken kerstbakjes
van materiaal dat we gesponsord krijgen en dan
verkopen we die op de Kerstmarkt. Opbrengst
voor het Mooi Leven Huis. En daarnaast organiseren we ook nog een sponsorloop, de route
was al uitgezet! De teleurstelling was dan ook
groot dat dit plan voor nu even weer in de ijskast
moest, maar als de mogelijkheden er zijn zullen
ze er zeker met alle liefde en energie weer mee
aan het werk gaan! Wordt vervolgd!

Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in
gesprek over vragen die er op dat moment
leven. Het voelde goed om op die manier
met elkaar in gesprek te gaan, elkaars verhaal horen, leren van elkaar en luisteren
naar elkaar.
Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Businesscase
Het financiële
plaatje
Op dit moment worden onze plannen voor
ons Mooi Leven Huis Tubbergen verder
financieel uitgewerkt en doorgerekend.
Hiermee zijn we in een volgende concrete
fase beland. Goed nieuws dus want er
wordt hard gewerkt achter de schermen!

We moeten het
echt samen doen!

Zorg op ons niveau
Op basis van de huidige indicaties van de
zorgzwaartepakketten van de toekomstige
bewoners wordt een inschatting gemaakt van
het budget dat beschikbaar is om het Mooi
Leven Huis te bouwen. Maar er moet ook
een budget vrijgemaakt worden om de nodige zorg, op het niveau zoals wij dat zouden
willen, in te kopen. De inventarisatie van deze kosten is inmiddels afgerond.

Vergaderen is nodig en nuttig maar korte
lijnen houden met elkaar is daarbij heel
erg belangrijk. De kopgroep vergadert 1 x
per maand in een vaste samenstelling
(Philadelphia Zorg, Nabij Netwerk, Menzis
Zorgkantoor en het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Tubbergen).
Om de lijnen kort te houden met de werkgroepen is er besloten om de kopgroep uit
te breiden met de voorzitters van de werkgroepen. Ook de voorzitter van de denktank schuift aan. Doel is om tijdens de
kopgroep vergaderingen met elkaar concrete opdrachten te formuleren. Zodat de
denktank en de werkgroepen aan de slag
kunnen met hun achterban.

Budget voor huisvesting
Al deze informatie moet een sluitende exploitatie opleveren voor de zorgaanbieder. Hier
wordt momenteel door Philadelphia aan gerekend. Uit deze informatie kan ook het budget voor huisvesting berekend worden, als
zijnde de huurlasten. Deze huurlasten worden vervolgens omgerekend naar een investeringsbudget. Dat is eigenlijk wat we nodig
hebben om alles te kunnen realiseren, van
de grond tot aan het gebouw en alles wat
daarbij hoort.

Besluiten en denkrichtingen zijn op deze
manier van ons allemaal en niet alleen van
de kopgroep. Heb je hier ideeën over of
zou je graag meer willen weten, trek dan
aan de bel! Ideeën van ouders of andere
betrokken zijn altijd welkom en zeer gewenst !

Wat is er nodig?
Parallel hieraan loopt een traject dat bekijkt
wat er bouwkundig en functioneel nodig is en
welke normatieve stichtingskosten hiermee
gepaard gaan. Dit wordt door de ontwikkelaar uitgevoerd.

De volgende stap
Over een aantal weken of maanden moet de
uitkomst van alle delen naast elkaar worden
gelegd. Met de uitkomst daarvan kunnen we
dan de volgende stap zetten in het realiseren
van de locatie. Als de uitkomst hiervan bekend is, horen jullie dit uiteraard zo snel mogelijk van ons.

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Soms mag ik ook meerijden in vrachtwagen van ‘de
Pannenloods’, en de Tukker Truckers- rit in juni is
mijn mooiste dag van het jaar ! Hopelijk gaat dat in
2022 weer door.

Even voorstellen is de rubriek voor de
nieuwsbrief waar we kennismaken
met de toekomstige bewoners, maar
ook met hun gezinnen. In deze
nieuwsbrief maken we kennis met vier
gezinnen. Zij geven de pen door aan
een ander gezin. In deze nieuwsbrief
maken we kennis met Emiel Loohuis,
Michel Stokkingreef, Matthijs Schoemaker en Rick Droste.

Je leest het goed : Ik heb nu al een mooi leven en in
het mooi-leven-huis zal het alleen maar nog mooier
worden met allemaal vrienden en bekenden om me
heen!
Groetjes Emiel
Ik geef de pen door aan Michel Stokkingreef

Emiel
Hallo, mijn naam is Emiel Loohuis, ik ben 25 jaar en
ik sta hier op de foto met mijn vriendin Charlotte
Schuttenbeld en mijn pup Messi.
Mijn vader en moeder heten Henry en Anne Loohuis
en wij wonen in Fleringen, waar mijn vader zijn bedrijf ”Loogisch” heeft.
Mijn broer Erik(28) woont met zijn vriendin Femke in
Deventer, Erik en ik zijn allebei voor FC Twente.
Mijn zus Inge (27) woont met Merijn in Amsterdam,
bij Erik en Inge mag ik soms logeren. Dat vind ik geweldig.
4 Dagen in de week werk ik bij ‘Kaps’ in Tubbergen,
ik doe allerlei klusjes buiten, en maak graag een
praatje met iedereen die ik tegenkom.
Op maandag avond ga ik graag zwemmen bij de
Klup, daarom ken ik Frans en Marja Lansink heel
goed, en op dinsdagavond ga ik altijd met de taxi
naar de Klup in Almelo. Daar maak ik muziek en ga
ik computerspelletjes spelen. Dat is erg gezellig.

Michel

Op donderdag mag ik meerijden op de taxi-bus van
Hulshof, met chauffeur Bennie Paus die ik al 20 jaar
ken!

Hallo allemaal.
Ik ben Michel Stokkingreef en 30 jaar oud.

Vroeger bracht Bennie mij naar het O.C.R. in Enschede, nu ben ik zijn collega , dat is toch geweldig!

Met mijn ouders, Jos en Jeanette, woon ik in

Als ik vrij ben speel ik graag met auto’s. Ook luister
ik graag naar muziek, het liefst Nederlands-talig.
Frans Bauer is mijn idool.

Ik heb een zusje Mandy van 26 die samenwoont met
haar vriend Maurice in Oldenzaal.

Deurningen.

Vanaf mijn geboorte zit ik in een rolstoel. Voor buiten
heb ik een elektrische rolstoel waarmee ik mij erg
goed kan redden.

Verder houd ik van gamen, FIFA 22 en GTA.
Misschien hebben jullie mij ook wel eens gezien bij
het stoplicht in Fleringen, daar ga ik namelijk graag
staan met mijn skelter om naar de auto’s en vrachtwagens te kijken, ik laat ze vaak ook toeteren.

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Verder vind ik alles
wat rijd interessant,
zoals trekkers, auto’s en vrachtwagens.

Ik werk bij zonnewoud in Hellendoorn. Daar heb ik
het heeeel erg naar mijn zin.

Ik luister graag
naar geheime zender muziek, vooral
Accent FM.

Groetjes Mathijs

Ik woon bij papa en mama( Ronny en Ria).
Ik heb al jaren een vriendin, Bo en ik zijn al bij elkaar
sinds de school.
Ik geef de pen door aan Rick Droste

Rick

Overdag ga ik voor
dagbesteding naar
Zorgboerderij de
Korenschoof in
Reutum. Hier help
ik een groepje jongens mee met het
verzamelen en
bewerken van
openhaardhout,
heel gezellig.
Ik heb er heel veel
zin in om te gaan
wonen in het Mooi Leven Huis en kan niet wachten
tot het zover is.
Groetjes Michel

Matthijs

Ik ben Rick Droste, 18 jaar oud en woon met mijn
ouders, Ruud en Cindy en zusje Rosan en broertje
Sander in Tubbergen.
Door de week ga ik naar school in Enschede (OCR)
en we zijn nu bezig met het zoeken van een goede
werkplek wat ik best wel spannend vind!
Ik ben een vrolijke jongen en hou van gezelligheid. Ik
geniet van boodschappen doen, wandelen of fietsen
met 1 van mijn ambulante begeleidsters. Teveel
drukte, lawaai en blaffende honden vind ik niet zo
fijn.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mathijs Schoemaker en ik ben 22 jaar.
Door een foutje van moeder natuur heb ik een achterstand opgelopen van een kleine 20 jaar, maar ik
voel me goed, ben een vrolijke jongen en hou van
het buitenleven.

Wat ik nog meer leuk vind is uit eten gaan, mensen
een kaartje sturen (en zelf kaartjes krijgen), chillen
op mijn kamer en filmpjes kijken op de ipad.
Op maandag ga ik altijd zwemmen bij de Vlaskoel,
daar geniet ik erg van. Soms ga ik een weekeindje
logeren bij het logeerhuis in Albergen.
Dat we nu bezig zijn met het “bouwen” van een Mooi
Leven Huis vind ik erg spannend, het lijkt mij heel fijn
om een eigen plekje te hebben waar mijn familie altijd langs kan komen. Maar vooral om nog lekker
dichtbij papa en mama te wonen!
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